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Mi.rd.r, cserkész saját boltjában, a Magyar Cserkészek Termelő és Ertékesitő
szövetkezetében vásárol ! Ahol a felsoroltakon kivül az összes cserl€§2- és

lngltcikkek kaphirtót 1_... _...*_ .,", ,_,.Lá:dr"u"_b.9,.,r.]l9k#hó oldalát.
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NAGY ANTAL §;íi,r.:,,}.*":"Íí:'n,

ÁlíandOan taktáton tartok,

Lakásbercnéczéseket és azok
katb antattás át válla ío m

világitási, cscngó, teleíoa alkattészeket és vezetékeket.

AZ oRvos
kötelességet teljesit, a-
mikor gyermekeknek, ,bét e -

geknek és 1ábbad,ozóknak
MEINt - MALAT INKAKAOT r ende 1

tápszerüI. - Egy kisérlet
meggyözi Önt Mein1 malatin-
kakaójának kitünö minösé-
gé,ró1 és gyógyhat ásáró1 .

Minden Mein}-üzletben,kup.
\ató 

MEINL G'ULA.

€nnrtí érmek, plakelíek, ielvénuek

^J 
l,rU['r szalagok es csapalbéluegzók

llnusínyi lúlsil Buün[ml,1ü. fshü-ul ! (ljí[l[}

A Magyar Csetkészszövetóég szállitója.

l cserkészfélszerelések !

iT::lt*' §rltmiüí Halnly
Í,jlÍ#liÍol,*,,, §zé * esfe h é rvá'r

Árajánlatot készséggel küldök !

Irógépek,.'§zámológépek szakszerü javitása
és iókarbantártása. Uj és használ{ lró-
gépek, Kelléke\,,a] ö9sles rendszerü gépekhez ,

, BREE§AN TE§íVEREK
Bqdapost, Vttt. bqgooiCt rtca B, sz.

Telefon : Józsf"f. 84- 9{-'i
:;Fcserkó§zeknek §o/o 9n6edmóny!' ;r

R,tlt0tiln B§rnfiÍ§l§l0lET§ÍE nüilt§fil,1,lTóil

NAGY M§NYnÉnr
ha(onai és polgárí szabőizeule

- BüDAPEST, lV.,
l{ecskeméfi ucca 9. szám, félemeleí.

Készit halonai és polgári ruhát. sapkát,
cserhész és ruindennewű egyeuruhát.
Nagy válaszíék szöveíehben és minden_
íaiía felszerelési cihkekben. Cserhész

vállpáníoh állandóan rahíáron.
TELEEoN ; JÓzsEÉ 104_2ő,

!!!!!!!!!JíU!$!E! ?i'lH;!", 
"toa 

84, sz
Előkészit középiskolai magánvizsgákra, éretsé.
gire vidékieket is. Telefon: |ózsef 124-47,

fiIkoholm0níes óííorgm
Budapesí, IV., KiráIul PáI-uíea Z0. I. em.

Lz áíuíazó cserhészcsapaf ok
éíkezési helye.

:
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Összefoglató tankönyv a'lrözépiskola alsó négy'oszlályának
teljes lananyaga két kötetben - Álgebra és geometria a kőzép-
iskola tej.ies tananyaga olykép feldolgozva, hogy 1anár néIkú1
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Bo,RoTVAKÉSEK A,:LEGNAGYoB B VÁLASZT,eKB"A,N.
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MAGYAR
g§ERKÉsz

Felfedezö utazás a tétényi pl"t,l körül.
- Buclafok két ré§zból ált; fötdalattiésföldfeletti részból. _ A leszakadt ,bázteló.. - A diósdi csalóka gémeskút. *

A brandl§utteni Alhambra, _ A titokzatos hegy alatti palotákban. -

Szigoruan nézeIt
ráak az éjjeli bagoly,
mikor ktizeledtünk
feléje: mintha a hom-
lokát ránco}tá volna
szemrenanyon, mert
zavarnak ezek a cstr.
készek. Mi rettent_
hetetlenülnyomultunk
előre. mert elhatá-
roztuk, ha bunkós-
botrengeteg szolna is
ellene, hirt adunk a
r\íagyar Cserkész kö-
zönségének a buda,

Szerkesztó§ég : I., Mlrol-utca |7. lll. 2.
Kiadóhivatal: lV., Váci-utca 62. íaz. 6.

Megjóleník minden hó 1-én és 15-én.

IJtközben a villamoson olvasom, hogy
,,Budaíok már a rómaiak alatt is lakóit
hely volt (római sirboltok, emlékkövek és
-castrum nyomai). 1240 körül még sürü
éger és vötjösfenyő erdők boritották. Innen
az Albertfalvától (rggi néven valamikor
sachsenfeld : szászme ző) nyugatra emel_
kedó l55 m. maga§ LárchenberP neve"'..
,, ,- D" itt,rg"-vel irja a térképl :- kot.
tyantott bele Csibor

Csakugyan a katcnai hetvenötezres
Lerchenberg nevet i., nyilván tévedés-
ből.

- Lássátok, ez példa rá, rnily könnyen
téved a térképész, ha nem ismerős a vi_
déken.

- §z volna szép, ha a-magyar kiadás
meg Pacsirtahegynek forditaná - jegyzi
meg Velősy mester. - Elővesszük és rá-
csapunk.

* Itt van ni. Persze, hogy ,Pacsirt.a-
h"gy", sőt van már Pacsirtadülő is. Pedig
Huníalvi János 1B59-ben megjelent oBu-
dapest és környéke" cimű művében
uVörösíenyűmezőnek nevezett dombrólo
szól.

Igy íelvillanyoz\|a e íelfedezéstől jártuk
végig Budafokot, a Törley-gyár főkapuja
és galambbúgos eresza|ja mellett, hogy a
Kiskőbánya uccán rátaláljunk a cerithium
mészkőbe8 vájt üreglakásolira. Itt ijesztett
ránk az a ráncolthomloku kémény, ame-
Iyet bagolynak üéztünk, holott bagllok
nézték. Egy-"gy §zeme 9 cm, belső vájata
18. cm. átmérő;ü.

A rujz kész, mehetünk. Csibor már
szemrevételezte a hörnyéket és eredeti

l Lárche : vörösfenyó, Lerche : pacsirta.
2 A fiatalabb barmadkornak, a m,iocénnek

szarmata emeleti lerakorlára, mely a sok foramini-
fera (egy vagy többkamrás meszesbéju gyökérlábu
pl. numrlrulitesek, globigerinák) következtébou tisztr
mész; jó épitökő.

A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG HIVATALOS LAP,A

Fclelőr zzetkesztő l

HERMANN GYŐZŐ
El6fizctér : Negyedévro 30,000, féléyre 55.000,
Egész évre 100.000 K. Egy€s száíB 5000 K.
Postacsekkszámt^: g|,428 Telefon: J. s4.79-

1. Hát nem bagolynak néz_
létek elt a pincekéményt?
(Velősy B. 5. Keg. rajza,)

foki b arl an gl ah ás okr ól,
amelyek persze se nem barianglakások, se
nem sziklalakások, hanem üreglakások,
Ennek megáltapitása egyébkéni Csuka
Oliuér érdeme, akit csak Csibor néven fog
emiegetni a törrénelem. Hát amint megkö--
zeiitjLit a baglyot - hasoncsűszva, hogy
.el ne ijesszük - csak kővé mered a raj.
vonal! Csibor kapott hangra elsőnek:

- Hisz ez kő, kőkémény !
' Csakugyan nem sikerült nappal baglyot
íotografáini, se fel nem repült: kő volt.
Ovatosan átíorditottuk, hogy Velősy mes_
ter lerajzolja. Amig ez megesik, elmesélem
'nektek, hogyan is esett meg eza kalandos
utazás.

Hatan indultunk. A mester, aki rajzólni
akart, három rajzolójelölt, aki engedélyt
kapott, hogy a természet után való rajzo-
lást gyakorolja szakíeiügyelet mellett, a
társaság Benjáminja, vagyis a fentisztelt
Csibor (üres óráiban cserkészjelölt) és én.

Ragyogó napsiités, márciusi tavasz (dél.
tájt átlandóan 150 C-t mértem), rügyek
feszültek, pattantak, még a szél is már
tavaszi. Februárius 15-ike naptár szerint,
itt künn egy hónappal ttibb.-
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Csakugyan téglaházban a >háziűr< é
a szoba.ÉÓnyha:kimra után még- ti ,

zenhatezer korona vizpénz jár negyed-
évre. De a szomszéd nem fizet, az >ház-
tulajdonclsr , négyszáz pengőért vette nyolc
éve házát.

A me§ter és tanitványai közben raivo-
naIOán ültek és dolgoziak, a szomszédok
meg gyültek köréjük. Mrre kijöttem a
4-szer 3 méteres tiszta. szellőzött szobábóI,
négy kislányt és hat hosszúnadrágos fiút
(trz éven alól) számoltam rneg 3 kutyával
és hét felnőtte,t - két kutyával. A rujz
elkészül ; meqnézzük a csatlakozó lakást
is, mielőtt elköszönünk. Itt néhánv hete

- §zerencsére a c.-alád távolIétében
leszahad,t az egész lakd,s rnenllezete, Kb. Lm.
va§tag kőréteg sok tonnás sulyával össze.
zűzta a lakás egész berendezését. Mint
kitünt, a mészkőréteg az ő lakásánál már
véget ért és egy ,kowtokhőrétegnek adott
helyt: ez szakadt le. A szegény ember -ez igazi, hősies struggle forlife, küzdelem

2. Budafoki üreglakások a bejárat felól., (Velősy Bela ö. Keg: eredeti rajza.),, 
]

tájszólással letessékel a i0-12, számú
,házil-akhoz

- Tésék csák, a Prukná pácsi meg.
engedi.

Amig a 2. rujz elkészül, a vizellátást ta-
rnulmányozom és elbeszélgetek. kút van az
udvaron, mintegv 1 és fél méter mély,
benne mintegy 80 cm. magas viz, de
ivásra rossz és rkemény< (meszes, vagyis
drágább a mosás vele), Régen itták, ma
uizuezeték uezeli, a pornpá,s aizet az wlolsó
üreglahásig. Az udvar szintje 4 méter a
{old felszinétől és a kút körülbelül 1 méter
mélyen áttörte az egész Tétényi platót
födő mészkőtakarót, tehát ez átlag 5-6
méter vastag. Láttunk. egy ily kutat, mely.
ből a íelszinen épült kerekes szerkezettel
emelték ki a vizet. Az esőviz a le|tős ud-
varon €gy ciszternába gyülik és ezt ki
kell hordani, hogy a viz meg ne poshad-
Jon.

Boldogan biztositottam a derék sváb
Bruckneréket és a §zomszéd Schmidtéket,
mennyire örülök, hogy lakáshivatal és
házíűr (értsd házbér) mentes helyen iárok.
Csibor aztán nem is győzte ismételni nap-
hosszat az elképesztő választ, amit erre
,kaptam:

- Aba sén, száztizezret fizetek egy ne-
gyedre és ott fenn lakik a háziűr !

3. A diósdi kőbánya rétegei.
(Velősy B. ő, Keg. njza,)

4. A diósdi Alhambta bejárata.
(Tipari Kálmán 18. LócZy felv.)

a létért - most előlrő] kezdi és beton.
falra épit új tetőt.

Azután t.lhágunk a tétényi tetőre,mely
átlag 200 móter maga§ a tenget szine
felett. Tágult tüdővel lélegzünk és élvez_
zíjk a napsütötte körképet a Cslkihegyek_
tői a csepeli rádióállomásig és a katonai
lövöldéig, meg a törökbálinti erdős Anna.
hegyig.

Februárius t5l Máskor hó ós fagy j"l_
lemzi, most mosolyog és ragyog minden
odakünn. Hugy szeretném, hogy üde és
friss legyen az irásom ir, mint a korai
ibo'ya, mely ott búvik meg a kopasz bo.
kor aljánt

Kettőre járt az idő, mikor elérjük Diós-
dot. Azt akartuk látni, hogy végződik itt
a plató mé§zkőtakarója. Megkérdeztem az
egyik falubeli fiút:

- Hol vannak a források l
Diósd ugyanis forrásairól hires - a

:.,-;r:,.ídiiiW,' ;3
.,^fn ,:#,,",.',at __ r,!:

g1, ,,.

,1

fe
.!:s|i,h ,

]i,;i r I
;{i* 6 : ".
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geogra,íus előtt és Ti most ,Környékis.
t4eret'-ben dolgozunk, ami földiaj2i fel-
adat. Tanakodik a 3 serdülő egymásközt
gyors .1émet szóval. Azt mondja az egyik
a másiknak:

csak .kettőt láttunk, menjetek ki alkalom.
adtán és tudósitsatok róla, hány van ösz.
szes€ n.

Az ivásnáI rájöttünk, hogy kegyetlenül
éhesek vagyunk. Nosza átrobógtunk a
községen s meg sem áIltunk a kőbánváig.
Itt készült a rejtelmes kőlabirintus be'iárá-
tának fényképe. (4.) A réteget, a bán]zászás
kérdését nagyon szemléltÖiően muÜtia a
vésővel. kézierővel simára borotváli fal
rajza. (3. ábra) Hát még benne milyen ti-
tokzato§ a világ,'lruhl1 Velősy liilelen.
tette, hog5t a legközelebbi kirándulás a
csapatáva,tr 

_ 
idgvezet, mert ez nagyszerü

Alhambra. Az ember nem gondolná, mínő
őzép_és érdekes helyek vannak:e plató
korul.

A, hegy itt oszlopokon á1l, a tetőn vigan
nő az erdő (vörösíenyő), egyik vtllgyből
a föld alatt át lehet járni a másikba.,A
tetőn világitó lyukak vannak, melyekbe
gyönyörüen be lehet potyogni. Benn bo.
káig.érő mészpor a íöldön,- a kocsik' .iár.
nak az oszlopok közt és hordják ki:az
eredeti módon, kézivéséssel lefeiiett éoitő.
kockakat. (6. ábra) ltt találtunÉ egy'iga-

ö. A tetón világitó nvilások vannak, melvekbe syönvörüeD
be lehet pot5nogni. e aiósoi Alhambiában: (Vetős}s, iaizá.1

- Turt in dá mitlere kósz ! (Dort in
der mittlere,n , Gasse : a középső ratcában)

- mire a' másik §zem€ felcsiilan és rrregl
felel nekünk:

- Arra lent!
Imigyen teljesen felvilágositva haladtunk

tovább a völgy,fó településű falunak. Csak
Csibor állt és nézett a 3 sváb fiú után,
aztán kimondta a véleményét,:

-* F{osszri, nadrág - szép.; magyarul
€s németüI tudnak "- szép ; 

' áe rr-ogy u
saját faluj'okat ennyire ném isrnerik-'-
ritt egésa b,iztosan n,incs ,m.ég cserké-
saet !

A pin,céket hamarosan megle,ltük - té-
nrryezóik aaonosak a budafokiakkal. A falu-
ban uj' gémesk,út, Amint közel,ébe érünk,
€gysz€rre vizfolyás az vtoa árlrában. Hopp,
tlrol a forr.ási Egy |báz ,udvarán. Innen
,folyik ki bőven és k.ristálytisztán., Néhány
-legény,ácsorog az utcán,,látja hogy nyo-
mozunk és figyeimeztet rá, hogy 20 lé-
,pósdel arréb'b, a gémeskritnál is -van 

for-
rás. Sietünk oda, hát u,ramfia, a kú,t a
lforuás ídlé épüU! 80 ,crn. mély medence,
mellette itatóváiyli betonb,ól, át|átsző viz-
réte5 '{ehát itt van vége a vizáteres,ztő
rétegnek. Az eső a platón fenn keresztül_
szalad a homokrétegen, valamint a kavics
,és rnészrétegen is. Am,ikor át nem eresztő
réteghez ér (pl. agyag) akkor arrafelé
szüremkez,ik tovább, amertre a réteg lejt.
Ez a leites itt,enyhén déli. amint iaiOsai
lkőbányánál nregál,Ia,pitottuk. (3. ábra) A
viz mármost ott lép ,napvilágra mint íor-
,rás, aikrol az áIeresztő tíedőréteg (pl. a mi
szarmata meszünk) véget ér, Ezért nevez-
a;rtk vétagfowásnah. Van ,ittqgy ,csomó, mi

6. A hegyben kocsik járnak az oszlopok köztamé§zporban.
(Fokete Lá§zló 18, Lőczy ra!za,)

zán ,,modern", szilrlába épült la!ást is, be*
tonpadlóval. i

Már sötétedetf, amikor átvágtunk a
>Brandlsutt6p" árkon és sötét. voli, amikor
Kamaraerdő állomásról hazaindurtunk lgy
fedeztük fel a Tétényi plató fö}dralzi té-
nyezöit, de mégegyszer e)meg5'ünk. hogy
lássuk, milyen' viszonyban van ött ?? euc-
ber a fötddel. .:6tB)

1O6 kép vaa a }amboree'&'önyvbcn l

lltltl
at

Hn§lnhnga
íadóírlvatalban

i Jnm[urug 10I{. ,*ilf;l,l
10 la-ka| o1csób6 l Áta 5C000 K
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ls'' szlvDell Ín.ge*,eKe'

Március.
9. Ltllhetal| combutantcr 1525-ben. ,

'0 
IV. Béla'Ttai-ba aenekűl a talfuok előí:

1242-bea.
1l, Koháty István gróf orczágbitó, kőltő sziiletik

a csábrágí vátban 1649-ben,
t2. Bem arr,neszliáf hfudet a ínagyat nemzeí:.

áőáz eííeneínek, a szászoknak 1E49-ben.
í3. Pesti átvlz l838-ban ('§[esselényí),
14. Salamont (evetlk a hetcegek Mogyolódná!:l

t074-bea.
í5. A mersebutgi veteség'.933.ban.

jY(aglcr .;Ycptrir.
t. Il. István. kitály halála lt3l'-bea.
?. ^ 

va!!á.sszabadság kihltdetése Etééíyben
3. Karaffa epetiesi vésztőtvénysléke 30 hóhér-

tal a,egkezői műkőőését 1687:bea.
4. Olm,űttbeo, cltőrtik a magyal aíkotmáoyt

1849-ben.
5. Damiadcb siolaokí diadaía l849.ben. ]

6. $;á\{l1 Gytría operaszeíző frQgha| !901-bedt.
7. Vesseléayl Feteac nádot halála !667-ben.
8. A oagyar íőatak szővetséget kőtaek a köz-

nemesek ellen, líl9-ben,
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Levelek örsvezetöhöz.

Roland E. Phiiippsnek, a háboruban €les€tt
angol'cs€fké§itisztnek e kivá16 munkáját, melyet
folytatá§okban közlünk, Z§oldos ,Benő kir.- tönényszékí biró forditotta a Magyar Cserkész
szőmáía. E levelek a világirodalom legkiválóbb
idevágó terméke, minden nyelvon negismerték

i a cserkésrek - ismerjét€k meg ti is.

' A.'második cgerlrésztörvényrőI. 
]:

H 11 ség. 
toi",?t?Éí],.n 

teljesiti'

Kedves Jim !

Őrsöd, úgy látszik, jó sok oly dologra
gondolt a cserkészbecsülettel kapcsoIat;
ban, melyról nem tettem emlitést előbbi
levelemben; de tapasztalni fogod, hogy
a csgrkésztörvényekre vonatkozó gondo-
lataim csupán a kérdés vázát érintik s
hogy csakis a valósághoz íogsz eljutni
azzal, ha c§efkészte§,tvéreiddel e dolgok-
ról beszélgetsz.

Mikor a második cserkésztörvénnyel bir-
kózol, nem kell majd szembeszállanod oly
személyes nehézségekkel, mint az első
törvény alkalmával, mert, amint majd ta_
pasztalni fogod, a legnehezebb íelfogású
fiunak is - kivel valaha íoglalkoztál -vannak némi képzetei a kűség jelentősé_
géiől akkor, mikor az igazság gondolatá-
ról még fogalma sincs.

A hűségnek meg vannak a maga külső
megnyilvánulásai ép úgy, mint belső jelen_
töségg s ezek a külső jelek azok,"ame-
lyek mellett egy cserkész sem lraladhat
ol könnyedén,

A cserkész laű a hazájához s mintegy
az. ő honpolgrfu,ir hűségének a jele az, hogy
örül ós büszke a,rra, ha vigyázz-ban áll_
hat akkor, nri,kor a Himnuszt énekelik,
vagy játsszák.

Azt íogod tapasztalni, hogy sok ünne_
pély befejezésekor az ernberek elsietnek .

üiőhelyeikrő\ anélkül, hogy figyelmet íor_
ditanának a FJimnusz előadására. A cser-
készre vár a feladat, hogy példát mtrtas-
§on a íöbbieknek s hiszem, hogy jobbra
fordulnak majd a dolgok a második cser-
késztörvény gyakorlása által.'Egyszer 

megkérdeztem egy őrsvezetőt,
hogy.mit ért a haza ' irántr hűségen,
mire ezt felelte :

- Hogy hűségesek legyünk a haza
iránt, ennek módja: cserkésszé lenni, '

Ez nagyszerü íelelet volt, mert ha te
hűséges vagy a haza irált, nemde,,aián-
dékban kivánod részesiteni; már pedig jobb
ajándékban nem részesitheted, rnintha
egy készséges, tiszta, bátor, tántorithatat-
l,an cserkészfitlt ajándékozol neki.

Egy jó cserkész nem fog soha a munka.
idóla ellen, . beszélni,, egysztrüen azétt,
mert ez nem hűséges dolog.

Némelyik fiű azial akarja megnevettetni
pajtásait, hogy valarni megjegyzést tesz a
mésterükrel vagy arra a cégre, amelynél
dolgoznak. De tapasztalhatod mai'd, hogy
pájtásai végtére 'iq nem sokat törődnek
azza\ a íiúval, aki a munkaadója ellen be-
szél. Az a fiú, ki hűtelen a gazdájához,
valószinüleg hűtelen lesz a szüleihez is, az
az a fiű pedig, aki hűtelen a szüleihez, min-
den pillanatban hűtelen lehet a barátai-
hoz is.
'i Emlékszem egy hivaialra, melynek ye-
zetőie 1nag}on kis termetű férfi volt, bár
nagyon értelmes ember. Egy termetes, ne_
hézkes fickó dolg'özott nála, ki állandóan
tréfálkozni próbált felebbvalója rovására.

Ezt a találós kérdést szokta feladni:
,Miért olyan a főnök úr, mint egy pont-
nak a definiciója ?' Mire ezt a feleletet
adta: ,Mert neki van állása, de nincs
alakja." A főnökének íülébe jutott ei s
egy napon magához hivatta.-_ 

lgen, uram, - mondotta neki - ér-
tem, hogy hasonló vagyok a pont defini-
ciójához, mert olyan ember vagyok, kinek
van állása,' de nincs alakja. Noq a
jövőben ön különbözni fog tőIem ebben a
fontos kérdésben, r4ert, ön egy terjedel-
mes személyiség lesz, de postantól fogva
nem lesz állása.

Kérdést intézhetnek hozzád a sztrájkokról.
Tegyük fel, 'hogy valamelyik nagy ipar-

ágban az a munká§szakszervezet, melyhez
tartozol, elrendeli, hogy . lépj sztrájkba
munkaadód ellen.

A szakszervezeted iránti hűség azt pa-
rnncsolja, hogy sztrájkolj, mig a munka-
adód iránti hűség azt mondja neked, hogy
maradi a munkád mellett. Mi a cserkész
teendője ?

A helyes felelet erre az, hogy az összes
nagy iparágakban s a kisebb iparágak
közül is sokban teljesen elismerték ezt a
jogot, hogy az alkalmazott, szakszervéze-
téhez csatlakozhatik, ha az tő|e ezt kivánja.
Azt is elismerték, hogy a sztrájk eqyike
az ipari hadviselés eiismert rnódszereinek
és hogy, bizonyos szorongó körülmények
között a munkásszetve.iet, a sztrájlkhoz
folyamodhatik, mjnt fegyverhez az áiku_
dozásra, amiként a munkaadó is igénybe
v,eheti, munkásainak kizárását. A sztrájkok
és kizárások azonban oly sok nyomorúsá-
got idéznek elő, ,hogy minden jó cserkész-
nek törekednie .kell arra,; hogy nernsókára
eljőjjön az a nap, amikor ezelr né}kül_:dol-
gozhatnak. Semmi sem teszi valószinü,bbé

egy
Irta : R. E. PHILIPPs.
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e,inék a naPnak az elkövetkezését, mint a
tip, csgqkészrörvény gyakorlása és pedig
O§y .u7.,alkalrnazoltak, mint a munkaadox
részéről.

Nagyon nyómatékosan kpll beszélned
cserkészerddei a szülőrk iránt való hűségről.

A szülók irápti hűség,,kezdete az, hogy
soha semm! ktirüimeniértoztitt ne *o.ré
junlr semmrt ellenük, sem komolyan, sem
tréfából s ne is engedjünk senki másnak
bármit is ellenük mondani.,'t,ettám egy'titOti-t opoit ki. őrsvezetőt,
arhint őrsét a,cserkésztörvéqyekre tanitotta
e§! esle a táborban.'-- Amit tennetek kell tiúk - mon{otta,
nem véve észre, hogy hozzájuk érkéZlerh,

- ?z, hog1-, raga,szkodlatok 
-hozzájak.

Megkérdeztem tőle, hogy kibeá kell az
emberne[, ragaszkoilnia és mikor

; Eperi a szüleink iránti hűségről be-
széltem, uram. Mrndig. ragaszkodnÜnk kell
lt:ozzájuk, minden ktir-Ülmények között, kü.
lönben nem vagyunk egyáltalában lgazi
cserkészek.

Elsősorban ez a dolgok titka. Á cser-
késl.'hűséges nemcsak Í hazajahoz, 

-ielebb-

valóihoz, munkaadóihoz és 
- 
szüleihez, de

hű§éges azokhoz az emberekhez is, akik
között é|. Ez azt ielenti, hogy ragasziiodik
hozzájak minden körütmények kOzött és
javukra igyekszik cselekedni.
'Különben pedig, - ama kicsiny, de ki.

tünő :őrsvezető szauai szerint oegyáItalán
nem,igazi cserkész.í

Természetesen jöhetnek idők, mikor oly
helyzet á.ll elő, hogy lehetetlen ugyanab-
ban az időben két ember iránt hűségesnek
lcnnünk.

Például, ha az őrsödben az egyik fiút
dohányzáson kapod, a parancsnokód iránti
hűség azt mondja, hogy jelentsd neki a
dolgot;. a cserkésztestvéred iránti hűség
el,Ion}en azt mondja, hogy ne szólj semmi[.

A,felelet ebben és sok más hasonló
kérdésben az, hogy semmit sem szólni
alrkor, mikor egy fiut az őrsödből dohány-
záson kapsz raJta, n€m hűség, de gyáva
vezetés.

Ha látod, hog1 egy fiú valamiben téved,
r4int őrsvezetőnek és cserkésztestvérnek
1z a1 dolggd, hogy őt ,erről íelvilágositsd.
Ezt pedig ne úgy tedd, hogy parancsno-
kodhoz szaladsz, hanem mondd.,azt meg
rnagának a fiúnak.

Hozzá kell íordulnod mindenképen,
a mód. amellyel eljátsz, nagymértéúben
f§gg az illető fiutól; És amikói már nlin-
d€n':eszközt ,megpróbáltál, csak akkor vidd
aa ügyet a becsületbiróság elé és kérd ki
őr§vezetötársaidnak és parancsnokodnak a
tanácsát.

Sohasem lebetsz hűséges valakihez úgy.-
h"ggy segrresz íévedni neki. Ha tgazán ra:,,
gaszkodást akars4 tanúsitani iránta, meg
kell próbálnod képesiteni őt arra, bogy a
helyes uton járjon. Ily módon szilárditani
fogod sajár 1ellemedet s ugyanakkor segi_.
teni tudsz majd barátaidon is.

őszinte cserkésztestvéred
. Rolaud.

lllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllll,.' 
:+! ,'

Nyakkendőgyürüfonás.
Igen egyszerű módon magunk ls etke-

szithetjük a nyakkendőnk összetartásár&.
szolgáló nyakkendőg}ürüt. Szerztink egy']
vékony szijat esetleg bőrcipöfüzőt s olyáú
alakba hajtjuk, mint a ILI. raiz 1. ábráján
láthatjuk. Nlikor ez megvan, az első hur. .

kot alulról felhailitjuk a felsőhurok a]á §
egy kissé át is dugjuk. A visszacsuszás'
megakadályozása celjából a szabad szij-
véget áttoljuk, (l. 2. ábra.) s ezután meg

z.

kész. a nyakken,dőg,vürünek a váza. Hogy
igazi nyakkendőgyürü legyen be]őle.-A
szij_szabad végét a másik vége mellett
végig_végig bujtatiuk, arnig a 3. ábrán Iátható
képét kapjuk, de duplán: egymás mellett
mindenütt két szij van. Mosi- már levág-
hatjuk a íelesleges szijat s a két végét
összevarrva kész a nyakkendőgyürü, ha-
csak nem akariuk háromszoro§ia elkészi-
teni, mert akkor mégegyszer végig kell
járni a tekervényes utat.

A La Manche légi forgalma.
Az angol léqügvi miniszterium hivatalos

jelentése szerint 1919, augusztus hónaptóI
1923. év végéig a tr-a ManChe csatornát
I7.064-szer repülte át légi jarómű (ezek
kőzülr 9764 izben angol repülőgép). A sé-
peket 45.531 utas vette igénlbe, a szállitott,
áruk , (csomagok) sulya, ,összesen 1283
tonna volt.

Az adatok mutatják, hogy a repülés nem,
egyes gazdagok szenvedélye. nem bóbor_
tos foglalkozás, hanem lhasznos, sőt nélkiL
lözhetetlenné vált közldkedési eszköz,.
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Emlélrkeresztelr.
Sok cserkészcsapat

a ráborhelyét kereszt-
tel szokta rnegjelölni.
A kereszt a legszebb

, emlék, amit tábor
után a csapat állithat:
a.zon szeietei kiíeje-
zője, amelynek a cser-
késztáborban uralköd-
nia ,kell, .Bár a leg-
egyszerűbb ker,eqz,t is
szép és kifejező,., jn§gl
is helyénvaló, ha ösz-
szeácsolásánál egy-
két dológra különös
figyelernmel vagyunk.

nvi a kisebbik ág fél hossza. Ez lesz az
öiszeiIlesztés II. 

"pontja. A kisebbik ág
felezőpontja lesz az összeillesztés I. pontja.
A II. ponttól jobbra és balra a f,a köze-
péig befürészelünk: a befürészelés egy-
mástól olyan távolságban legyen, rnint, az
I. pontban az ág átmérője (d). Az I. pont-
nál ugyanekkora bevágásokat c§inálunk s
mindkét ágon a íürészelések közötti részt
kihasitjuk (az ábrán satirozva). Most a két
ágat' bssziitleszthetj:ük. Hogy később a
száradás íolytán az összeillesztes nreg'íe
táguljon, azért ajánlatos a két darabot
egymáshoz szegezni 2-3 erős szöggel. (A
siögeket a nagyobbik ágból veriük be }

Keresztünk felirása rövid legyen. Alkal-
mazhatiuk pléhtáblára festvá, f,atáblára
íestve vagy égetve és magába,a kere§zt
íájába vésve vag_r, égetve. Ez a legutóbbi
a legtartósabb.'

A gödör, amelyikben a kereszt állni
fog, akkora mélységű legyen, mint a na-
glÓbbiX agon lemért na" bossiúság, át-
mérője pedig 60-70 cm. A gödör fene-
kére ajánlatos lapos követ tenni; hogy ez
a kereszt esetlege.s süppedését megakadá-
lyozza. Felá.ilitásnál különösert arra kell
ügyelni, hog_v a.kereszt bármely oldalról
nézve egyene§en álljon. A gödröt aultán
kóvel, földdel töltjük meg s erösen ledön-
göljük. A l<ereszt Iábá körül 40-50 cm.
magas faltöltést csinálhatunk íöldből. kő-
ből és mohából. Lehet, a tövébe borostyánt
is ültetni s ezt a 

'keresztre 
futtaini s ahol

ez kivánatosnak látsziki erős keritéssel
kórülvenni. Még egy fontos dolog: mun-
kánkat idejekorán kezdjük el, ne halogas-
suk az utolsó napra!

Igy lesz }eresztünk a szeretet méltó ki-
fejezőié, az elhaqyott táborhelynek min.
dennél szebb disze, csapatunknak pedig
legkedveseb b tábori ":)Zii;,,r*áty_rajv

213, Koháry, Eger.

1 ,, ,.' .' Elsö a íanem meo.
válásztása. ' Tnlgy-, bü;;-; Éy"rtyariáÜ?r
készÜlt ,kereszt llagyon szép és,tartós. A
puhafábóI hészitett kereszt szép, de nem
tartós. Lehetőség szerint olyan fát válasz-
szunk, amelyik egyenes, egyenletesen vas-
tag, ágak 6_7 nréter vastagságig nincse-
nek rajta, ép, egészséges, emberrnagasság-
ban'a'kerülete 50-70 cm. 'Ha megsze-
reztük az engedél5zt, ledöntése , bár,mely
ismeretes módon történhetik. Ledöntés után
az ágakrő| rrregtisztitva ,arra a helyre szál:
litjuk, ahol a kereszt állni fog és minden
további münkát,itt végzünk., Szállitásnál a
kéreg épségére vigyázni kell l

Méretek _a v,ékony fánál kisebbek, a
vastagabb fánál nagyobbak. A fa lábától
fölfele haladva ]emérünk l00- 120 .cm-t :

ez kerűl a töldbe (a). Fo|ytatólagosan le-
mérünk 320-340 cm-t: ez a függőléges,
hosszabbik qs (U). Ezt elfiirészeljdk (í']).
A rnegm.aradt darabból ,ismét , lerriérünk
120-130 cm-t: ez a kisebbik, vizszintes ág
(c). Eltürésze)jük (f 2). 

I

Most a hr.lsszabbik ág felső végétől any-
nyit mérünk le a láb íeIé halad'ólá§, ameny_

Ismeted a Morse jeleket?
A vasgti 'és távíróforgatom használatábla a

ootse ieleknéí a betű és szőszüo,et o,e,,l hasz-
aá!ato s,, mégis. gyof§an é.]poi'tosan oívassáL.
A cselkész'q"-'I"h"f ily tőkéletes az olvasásban,
de iauasoíták.hekúak,.tegyrlk plóbála a csetkésze-
ket : lsqretík-" o Forr" ieleketl Kőalúnk .egy !ly-
nemil 'Lő 

rr n y e b b tejtvéayt 'és két d"iiat osz-
tgnk ki. '

. r. 1iil A M Lgyar Csilk €'sz íé!év| eíőt1-

?ctése vagy 50.000 korona.,
2. dii l Negyeőév| előíizetése vagy 25.000 K. A

Páíyázatunk.
nyertes alapot esetleg másnak ciaéte ís ienéelhetl.
lj.atáridő c.át cigs 10,ike.

A szőveg a kővetkezői



]Igfi§inílitt[ a rgNlíOúnünlt lün§úI!
Kedves Testvér ! Hat hétig hagytalak

gondolkozni a légellenállásrólf ametyet oly
alaposan megmagyaráztam volt ai áram-
vonalakról és a . modellek íajtairól. Hát
rnost lássunk hozzá, csináljuk meg először
is. a gépünk törzsét,

Ennek íeltetelei a következők:
.l, A késziilék lehetőleg hönngű legyen. El- '

növelné § az egyes részeit ahol az
szükséges - cseppalakura, készitjük, hogy
a káros Jégellenállás nagyságát csöhkentsü-k.,, .

_ 2. Megfeleló hajtóerőuetr - (gumrni- vagy
lég. s egyéb motor) rend.elkezzék, Ez.elég-
sége9_ legyen arra, lrqgy a kis gép saját
erejéből felemelkedjék a íöldrőt,-ilietve a
levegőben előre hatadjon.
. 3. Jó egyensíallozási képességhel a repíi-
lés ideie alatt a repülés helyzetét állan-
dóan megtartsa.

4, Oly anyagokbóI készüljön, melyek kön5,-
nyúek, hajlékonyak, rugalmasak, de mégis
szilárdak, nem egykönnyen szakadnák
vagy töinek.

A modell megépitésénét annak kiterie_
dését, azaz a szárnyvégek egymástól való
távolságát, a szárny szél es s ég ét vesszük alapuI
s a készülék többi részét ehhez viszonyitjuk.

.4 lnodellrepiilőgép szerkezeli részei: á tórr.
légcsavar, molor, Íutó.szerkezet, a szárny
s az egyensulyozó felületek.

Az első elkészitendő rész : a lörzs. lt
törzshöz épi,jük a késztilék röbbi részét.
Hossza a szórngszélesség 7 

fa _ltl 
+-e, Egysze-

rübb, gyengébb modelleknél a, törzset el_
hagyhatjuk, illetve ezt a gummitartó léc
helyetteSiti. Ez'esetben a törzs tehát fa-
pálca (1. ábra), inelyhez elől kis fakockát

négy esetleg még több lécből készül. Előb-
biex háro,m (2. ábra. .4) - illetve négyélű

- (2, ábra B), utóbbiak torpedó alakri

törz§et képeznek. Szerkezetük mercvségét
bordák, kifeszitett drótszálak íokozzák,' A
törzs vázán belül van a hajtómű, kivülről
pedig a légellenál]ás csökkentésére selyem-
mel, vászonnal, boritófával (furnir) von jdk Oe.

A modellrepülőgép hajtószérkezete a
légcsavar és a gummi- (vagy egyéb) motor.
Ezt a következő alkalommal fogjuk el-
késziteni. Addig készitsük el az t. ábra

enyvezünk, biztonságból mindkettót enJ,ves
,cQrnával is körüicsavarjuk. Mald' a törzs
hosszával párhuzamosan átfurjuk s az igy
,nyert (csapág5l>.ba belehelyezzük az egyrk
végén meggörbitett drótot, melynek eltilső
részére á légcsavart erősitjük..A léa má-
sik végére szilárd kanrpót erősitünk. A
horogszerüen meggörbitett drótra s e kam_
póra aka§ztiuk a kifeszitett gummiszalagot.
A fahasáb csapágy helyett alkalmazhatúnk
vékony fémlemezből készült tengelytartót is.

Nagyobb modelleknél a, törzi hárorrr-

törzsét ! Dedalus,

A lengyel c§erké§zet.
.- Adalék a jelőltptóba2, a) poathoz. -A lengyel cserkeszet első nyomait 1911-

ben látjuk Lemberg városában- Az első
csapatok nem alakultak' önállóan, hanem
a lengyel Sokol-egyésül'et kebelében. A
szövetség igen gyorsan terjedt, önálló lett
s már a Birminghami |amboreen képvisel-
tette magát egy nagyobb csapattal. A há-
boru kitörésekor már egész- Lengyelor_
szágban léteztek csapatok; noha csak az
osztrák részben ]étezhettek szabadon. A
háboru ugyan nagy nehézséget'görditett a
mozgalom elé, de nem akadályozhatla a
továbbfejiődését. A létszámuk 10,000 volt.

A lengyel szabadságharcban minden idő-
sebb cserkész , küzdött és a szovjet had-
sereq leverésénél 1920-ban 15.000 cserkész
küzdött a lengye,l zászlóért. Már 19lB ban
uira alakult a lerrgvel csorkés:-szövetség:
Zwiazek Harcerstwo Polskiego név alatt,
melynek központja Varsóban' van. Nohá
a szövetség katolikus alapra van íektetve,
lehet más vallásu cserkészeket i§ látni. A
lengyel cserkészre jellemző, hogy nem
iszik és nem dohányzik, L923.ban a szö_
vetség |étszáma: 51.000 íiu, 19.000 leány
és 2000 tiszt. Ezek 1300 csapatban dot-
goznak. 1924 juliusában rnegrendezték az
l. lengyel Jamboreet,,amelyen 5000 cser-
kész vett részt. (Á, Jarnbo-bólr)
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vésze az élet és élqteszközök iökéletesi_
tésének, előtererrttésérlek.

Gondoliatok már most , szeretettel a
táborozókra. Ttikéletesirsük ilyen irányír
tudásunkat; terveinket, ötleteinket tartsúk,
készen, mert minél jobb a táborunk, annál
közelebb jutottun'k a célhoz. I\íindenkinek
a|kalma lesz még a legelrejrettebb képes.
ségeit is felhaszná]ni: aki izomerejével,
ügvességével ,1Álik ki, ép oly elisrnerésre
talál, nrint aki néhány siál viraggal vagy
mosolygó arcával tcszi a tábort szebbé,
barátságosabbá. Itt íérfi vagy, akinek mun-
káját nam javitja át édesanyja, édesapja,
va-gy testvér szerető keze: olyan, lesz ,ir

rtruíikád ahogyan Te elvégezni tudod;
Hát tiOdd j,ól| Ezer év alatt őseink hány, '
szor fe|épitették az egész országot: hát:,

A thözépkori lovag fe]öltötte időnként
páncélöltözékét, megvizsgálta fegyverzetét,
tettrehészen, vidám lélekkel elindult, hogy
az i$ád.rággal és elmélkedéssel,-kialakitott
lovágí erényeit kipróbá|a z szo|gálja az.
Istent, védje a pyengét és gyámolitsa a?
üldözörter. A modern kor lovagja" :; a,
cserkész - is felveszi olykor öltözékét,
felölti magára tegyverzetét s elindut táborba,

hogy kipróbálIa,
birtokában van.e a
szolgálarkészség,

az igénytelenség, a
vidám önmegtaga-
dás sok lovagi eré-
nye. Harcot üzen a
restség, k lcsinyhi-
tüség sárkányai-
nak; fényes fegy-
verzete nem a gyil-
koló kard éskopja,
hanem , az alkotó,
seb9ket hegesztő
tiz cserkésztörvényl

- ennek alkalma-
zását tanulja meg
mesteri tökéletes-
séggel, - páncél-
ölt,özéIie a mosoly-
gó arca, a jó mun-

mi, késői unokák,
egy kis erdei tisz-
tás miniatür biro-
dalmát ne tudnánk
felépiteni ?

Testünhet is ké-
szitsük elő a lábo-
rozásra. A lé]ek az
ur, a le§taszolga.
Legyen a szolga
is méltó azurához,
Kemény edzés,

rendszeres, habár
rövid tornászás,

hideg vizze| való
derékig mosakodás,
könnyü takaróval
takarózás, kemény
fekhely, nyitott. ab-
lak -- mind-mind előlrészület arra, hogy
majd a táborban méltó szolgánk legyen..

Gondosan előkészitjük íelszerelésünket.
Mindegyik darabpak ragyogni kell a tisz.
taságtól, szakadás, pecsét nem a cserkész
felszerelésére való. Mindegyik tárgyunkat
ellátjuk nevünkkel, monogramunkhal v.
csapatszámunkkal, hogy elveszés esetén
hamarosan ráakadjunk. Egész felszerelé-
sünkről ponto§ leltárt készitünk, hogy ál-
landóan ellenőrizhessük, nem veszett-e el
valamilyen tárgyunk.

A fe'lszere!éstek kész, testetek edzett, a
madár dalol, a kürt harsogása hiv: táborbá
fiukl Fegyveretek -a liz cserkésztörvény
_ a lelketelrhez nőtt, lovagi páncéltok;
_ vidám cserlrészarcotok - kovácsolása
remek; lovagi küzdőterete.\ -.,^, erdők,
mezők pázstfra vár. Fel új világ Robin-
soniai. tel honfoglalásra. állarnalkotásra
magyar cserkészek l (Sz. P.)

Ceonlra-Magyarorrzág - n€üi orrzá19
Egéez Magyarörr zág,J merrnyorrzág.

kát végző harcosok vidátn derüje.
Táborba szálltok ? Vajjon iól forgatjátok

,cserkésztörvény'-íegyvereiteketu ? vajjon
páncélöltözéhtek - lelketek vidámsága -idejében képes lqsz megvédeni a ros§z
hangulat ezer sárkány;ától }

A táborozási előkészüle1 legíontcsabbikát
mulasztotta el, akinek csak a raházata
vagy takarói nagys4erüek, lelke ped|g n9m,
Fiuk, készülietek fel a táborozásra, mert
itt fog kiderülni. hogy mennyit értek !

: A cserkésztábor önálló álIam. Nem vár-
nak készen a házak, nincsenek az utcák
előre kikövezve,, nem áll a seomszédunk,
ban,íüizerüz|etz az egész várost, áz egész
államot mi épitiük fel. Uj Robinzonok, rlj
honfoglaló magyarolr, IV. Bélák vagyunk:
saját izlésünk szerint, saját terveink alap-
ián; két kezünk munkájával épitjük fel
Magyarország egy kis részét, a cserkész-
tábort. iltindegyik cserkész -vezéi, mérnök,
müvész egy személyben: vezé,re nemesebb
indulatainak, mérnöke kis államának. mú-



Yat a tábot.
Napfoítos volt ott
a biikkak alja,
Négy feher oí<<ir

- a szatva_kajla -vitt, íel az úton,
arrrefte mentúnL;
A pátak melíett
mát énekettíjnk,

A sziklák í<tiaott
méty krirtOk zeagtek
és a kövek ú.
Íenn víss?acsengteí<.
Lenn meg szelrétre|
vidáman iátt a
műszaki órsünk
vítágban játva,

Elat a r,apíély
zuhaat a tétte
s a íiúk atca
kacagott égve.
IJet;gJ a ttéare
íooboL botultak,
az ingó íak kazt
rigók daloltak.

Feoo a tisatáson
mát liszben elftak,
az öles tölgyek
írajlongva váttak.
Az eúő lelke
megátalt végte
krisatus ketesztet
tajzolt az égte,,

És vátt a ábot.
,{.

Álmot< halk éjiétt
boíyongok arra,
s ?öfgó avatta
aagy íélve (epek.

Itt aflt a tábot.

Eímglás vétzik
a mess?e tájon i
a bibot eűőt
teszketve játom.
Vonagló, zúgó
.az etdő; véte

csöppen a szélben
minden teséke.

A lila vizek
sirnak a vöIgyben
s pfuázó nádas
zokog a kadber.,
Bús árnyéLfoltok;
batda a? avat
A nyöszörgő szé|,
holt lombot kavar.

Egyszette csönd lesz
és az ég ver€s:
a Halal halí<an
valakit í<eres.

Jaj I ialáa rám lcs
Jaj! taláa engem !

zölő szeme tám nézt
és eI kelI mennem.

Amene halaő -halott a me?ő,
és én utána
halálbamenő
iég-botzongássa|
megyeí< íö7 atta,
ar.tette vezet
a hegyoldalta.

A, keteszt alatt
tánézek kétdve.
SzóI a halk Halál l
,,botulj ott tétdte|
-- a keteszt alján
egy í<is vitág nyit t

íeltámad minden,
satavaszahit."

Kís szelíO támad.
Leln egyharang kong;
a kercszt szava.
A réten zsong-bong
a sok kis íűszál,
hogy tesz itt élet
mett, ami hetvaő
az újtaéleő,

és vár a tábor.

. MAGY^R,CSERKESZ ?í

Az Aeneis. :

- ..J.;il;. _
lrta; ORBAN DEZSÓ.

I. JELENET,
(A szi.npadou !öl9nen egy asztal, mögötte szék. Más
semnli hutor. Belép a leclor rendes-cserkész ruhá-
ban. Mögötte négy cserkész libasorban, mindegyik-

nek a hóna alatt nagy halom könyv.) '

. A lectot: (úegelől. Meghajol.) Úníg_u.irn
és urairn, kedves hallgaióim, cserkeiibaj,
társak, í.ogadjátok ti§z"teletteíies meghajlá-
somat. En a lector vagyok, magyaiul Íel-
.oivasó Ezek itt a hata'Á riöiái';'io-"-
}usptrp,_akik, mint lárható, a'könylek rö.
megét hozzák. Ezekből fogom én azokat
az idézeteket felolvasni, amik hirtelen nem
jutnak az eszembe. (A fawulusokkoz,) Te-
gyél9tt a könyvek et az aszlalra,, egymás
tetejére és elmehettek l (A faruitiiőn az
asztalra teszik a höngueket)

Í. Famtrltrs: Ezt a latin szótárt' hova
tegyem }

_ A. (ectot l Azt a latin szótárt tedd leg;
fölül. (A közönség felé), .. HöIgyeim és
uralm. , ,

__.l. Famulíísz (Belenéz a legfetső köryube) , :.
Hiszen ez nem js larin Ő2ótár, h-anem a
Cim és Lakásjegyzék !

. , A_lectot: (A közönség íelé) . .. Azonnal . . .
(1 Famltlushoz) : Farmutus ! A közönségnek
nem kell minden hivatalos titkot elarúlni !A közönség onnan messziról ugyse tudja
észrevenni, hogy az a cim és lákásjegy-
zék latin szőtár-e vagy sem. És különben
is Kopási én megmo-ná'"Á 

""X"a .á.-.iikint, hog.y a. közönség előrt ki ne nyisd
a szádat! Kopási eiért kapni fogsz, ha
y_ége lesz a felolvasásnak. Erted | (Kiállua)
Yigyázz! (Famulu.s kihuzza magőL Leclor
ordilua): Kopási hátra arc ! Indulj ! (Famu-
lusok hi.)
_ A íector t (A farnwlusok után uéz) Nal.,,
(Az asztal ,nögé me1!.) Azonnal Ó1 íogom
kezdeni a felolvasásomat, rövid ]eszék a
bevezetéssel, mert rnaga'a felolvasás-pár
órát eset}eg pár napot mindenesetre igénybe
fog venni. Hiába, nagy az anyagoml amint
látni méItóztatik. Csat< egy pilÜnatnyi tü-
relmet kérek még, amig 

- a- kéziratiimat
rendezem,.
(E_zalatt a kö_nyvek közül mindenhonnét kéziratpapi_
rokat vett elö, amiket magasra tornyoz masa éIött.
Leül. Elövesz egy ókuláÜt, aminei< azoíban az
üvegje hiányzik, zsebkendöt vesz etö, ráhuhog az
üveg helyére és tiszlogatja, minlha üveg'volnabe-nne.
Végül a zsebkendót kereiztülhuzza az Úvegek helvén., Közben könnyed egyazerú hangon cs=eveg,)'

Rengeteg klrtatás , eredménye, fekszik
ezekben, a kéziratokban; az:.öiszes tudo.
mányos eredmén),eim, B,sgyvg4,év pihenéstoRMÖs ZSIGMoND (s2).
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,nem i§merő munkálkodása. Mármost kér.
dem én, találhat-e szebb tanulmánytárgyat
egy másodikos gimnázista, akinek a szor_
galma ernyedetlen, ,mint a búbájos, elra-
gadó, vonzó. és szivderitő latint ? Ugy-e
hogy nem. Es l{tják kérem, én is ezen a
véIeményen voltarn. Felolvasásom tárgyául
Vergilius Maro Aeneisét választottam. (Meg-
,köszörüli torkát1.. , Ejnye, elfelejtettek erre
az asztalra vizet tenni l (Kiált.) Famulusok I

Famulusok ! Vizet !

Beiön a négy famulus, . mindegyik nagy üveg
. vizelhoz.)

L Famgías : (Az üueggel,) Ez szódavi,z|
Jót tesz_ az agylágyulás ellen !

A íecfor : Kopási, hátra arc, diszlépés,
indulj ! (Fam.wlusok el.) {Lector wtáuwk néz.)
Hej, hogy megverem én ezt a Kopásit!
,(Felleszi az ókulárét) Tehát mélyen tisztelt
közönség, engedjék meg, hogy megköszö-
rüljem a torkomat al . felolvasáshoz. (Meg-
leszi. Utána felzleszi a legfelsö lapol. Felol-
uasó kangoz./ Vergilius . Maro Aeneise. ..
Vergilius Maro született Krisztus előtt (Kls

,csend.. Halkabbau.) Vergrlius Maro született
(Kis cseail. Halkabban,) Vergitius Maro. . .
(Nary cseuil,. Körülnéz),. . Látom, hogy -

mindenkinek az össze§ hajaszá|a az égnek
mered.. . Látom, hogy mindenki úgy meg.
ijedt, hogy elsápadt az arca. .. Ugy érzem
magam, mint Winnetou, a nemes indián
főnök, amikor a sápadtarcúakra'nézett, Ez
volt a céIom. Megijeszteni mindenkit, és
aztán kiegyezést ajánlani. (Felkel előre jött.,)
Mert tetszik tuclni az űgy volt, hog_v mi,€gy borzasztő szép hosszú szindarabot
akartunk előadni. Telidestele gyönyörübb-
nél gyönyörübb diszletekkel, és olyan ki-
állitással,... de olyan kiáIlitással,.. (Ki-
;híőlr.) Kopási, milven kiállitással ?

1. Famalu s: (Belép és haptókban Jujja) . . .
Olyan kiállitással, ami a newyorki milliár-
dos íelső .tizezer legválasztékosabb igényeit
is kielégiti, ami minden műve}t család
asztalán helyet foglalhat, és amit rádió.
{elvételek útján az egész világ ámulva
szemlé|ne ...

A lectot: ,Elég! (Kopási| elkallgat.) Hát
tetszik látni ilyen kiáltitással. Ellenben baj
történt. Epen az előadás előtt fogyott el
a pénzünk, és az egész kiállitásból, a disz-
letekből mr lett?...

1. Famtrlas t (Harsányaz) Semmi t

A Iectot: Kopási megint belebeszélsz l

Hátra arc. Indulj ! (Faruulus el.) (A közönséi
|elé,) N|eg íogom verni ! Na. .. Ennek kö.
vetkeztében elhatároztuk, hogy a darabot
mégis előadjuk. Diszletek néltrtil. A nagy-
érdemű közönséget már most úgy meg,
ijesztettem, hogy bátran megkérdezhetem
ái tetszik jobban, felolvaság vagy szinda-

rab diszlet nélkül? (Kiabálás a nézőtérről.)
Szind,arab l Szind.arab .. .

-A Iectorl Ne tessék sokat hederiteni a
közbeszólókra, mért azok is §Zinészek, az
volt a szerepük, hogy most o§zindarabot*
kiabáljanak ! (A kíabálók felé.) Csincsák,
nem hallottam a hangodat ! Gombóc van
a szádban ?

Csíncsák: A nézőtérröl) Én kétszer is
kiá|tottam, hógy.,.gzindarab, szindarab t

A íector: IVioSf haltom ! (Á közönséghez)
Ennélfogva" a közóhájnak me§felelóen mí
most szindarabot fogunk előadni, fényes
kiá|litással, de diszlet nélkül. A darab cime
Vergilius Maro Aeneise! . .. Mindenekelőtt
ki íógiuk próbálni a függönyt. (RióU)
Függöny ! _ _

FiiggOny: (A szinpad mellől.) |elen !

A Íector: Függöny le ! (á függöny egy
pózuára kötött ráblár eaged. Ie ,Függöng"
felirással.) Függöny föl ! (Felemelkedih.)
-(Többször 

e játék.) Le ! Föl ! Le ! Föl t Le !

Föl ! . , . Na, hát ez szuperál. Most pedig
szaporán be fogiuk rendezni az első szin-
padot. A szinpad kérem Vergilius bajaei
iryaralóját fogja ábrázolni. (Korűl wtlat)
Ez itt a nyaraló terrasza. (Tapsol, kiilr.)
Famulusok,. a berendezést.
(Famulusok iönnek be. Kihordták az asztalról a
könvveket és az üvegeket. Az asztalt a székkel
iob6ra oldalt állitiák, Balra féIkörben még négy más- 

széket.) (Közben a lector a közönség felé,)

Ismét kérem, erröl a gyönyörü szép ter-
raszról elragadó kilátás nyilik. A háttérben
a tenger. Körülbelül ott, ahol most a
Búbos áll. A tenger hullámzik. Kopási,
hullámzani l (1. Famulus leguggol, feláll,
leguggol, feláll,) Kopási jobban hullám-
zán|t- 1I. Falnulus glorsa,n legaggol, feláll\
Elég. A tenger most n€m huilámzik, csen-
des-és nyugodt, a nap simán tükröződik
ra,ita. Kopási elmehetsz. (L Famulus el.)
(A közönség felé.) Baloldalt ide látszik a
császári palota roppant márvány épület-
tömege. Hol a császári palota l (Kikiált)
Hozzátok be a császári palota épülettöme-
gét t ("L Famulus behoz egy papi;rosból ösz-
szeragasztolí kiaágó héper.)

A lectot t Azt tedd oda le baloldalt a
sarokba, úgy ! Mindenfelől nagyszerüen
látszili ! (Á- közöuség felé) Ez az aszía|
kérem itt gyönyörüen íaragott attikai már-
vány, fehéi mint a hó, ezek a papirosok
rajtá kéziratpapirosok, ezen fogla Vergi-
lius, a nagy ,költő, megirni , halhatatlan
művét az Aeneist.

í. Famultrs : (A leclorhoz.) Kérlek szépen,
nem lehetne ezeket a papirosokat,,, (rnw,
tatja az elcsenést.)

A lcctor; Mire gondolsz, te elvetemült?
1 Famalas: Mert tudniillik, akkor nem
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irná meg esetleg azt áz Aeneis't, 'akkor
nem volna b,ent a tanrendben, nem kel.
lene belőle készülni, úem lehetne szekun-
dázni és miegymás t ...

A Iector l Kopási l
(Kopási szó nélkül megfordul és diszlépésben ei.)

A lcctot l (Utána szól;) Kopási i (t. ra-
?ul?2 tnegáll és aisszaford.ul.\ Mondok va_
lamit t (Tünödík,) De nem. Aiikor nem tud-
nánk előadni a darabot ! (Ráord.it) tlátra
ar_c| _ (Kopási el.) (A közönség felé.') Igy
Mindennel rendben vagyunk. T(ézdóitheii-k
1_9?_.1b j"rgilius. MarÓ-bajaei villájában t
(KiáU.) Függöny !

Függönyl Jelen:! .,..,;'
A Iector: Függöny le! (Függary leéresz-

hedih, leclor lábujjheglen ki) (Kiuül a
!"TEj") Függöny fel! (Függön2 felemel-
kedik.

il. JELENET.
(Libertinus és mögötte a rabszolgák libasorban be.jönnek. Mind egyformán cseikészruhában.)

Libettittus: Mindnyájan nyissátok ki a
szemeteket és a fületeket. pátronusunk
Publius Vergilius Maro őexcellenciája már
felébredt, már.a reggelijét fogyasztia és
azonnal ide fog jönni. Itt, ennéL az aszta|.
nál verset irva költeni fogunk, hogy hirünk
és nevünk évezredekig íenmarad|on. IÍ.,
öexce)lenciája libertinusa, sajátkezüIeg te-
keren ki a nyakát annak, aki munkánk-
ban zavar és pedig feltünés nélkül, mert
őexcellenciája megtiltotta, hogy a rabszol-
gákhoz egy uji.al is nyuljanak.' Megér.
tettétek ?

Rabszolgák: Igenis megértettük !
Libettinus: Most mindenekelőtt a klien_

seket kell lerázni a nyakunkról, akik már
t 
"jl,ut 

óta gyülekeznek a mosókonyha előtt.
Tudjátok a rendet ! A kegyeimes urat nem
szábad zavarni és ezért á klienseknek én
les_zek őexcell enciáj a Publius Vergilius M aro!

I. Rabszolga: (Meghajol, a -többiek 
tlele

hajoluak) A,z istenek szolgáljanak neked.
Dii te servent.

Libcrtings : (Leül az asztal mellé.) Vezes-
sétek be a klienseket és amikor intek,
egyenkint vigyétek vissza őket. A kapunál
már mindegyiket lendületesen ki lehet
dobni ! .|öhetnek !

J. Rabszolga; Jőjienek be a lrliensek,
Publius Vergilius Maro őexcellenciája üd-
vözlésére !

(Kliensek betódulnak s féttérden meghajolnak a
,Libertinus előtt.)

Kliensek l (Kórusban) A, istenek szol_
gáljanak neked kegyelmes úr !
_Libeúiltus: (Az aszlal mellől kangagwl,)
Emelkedjetek 'fel édes gyermekeím' éó
mondjátok el mi a kivánságotok !

. I. Kííens; Itn c."k azt' óhajtoita,ur'mÖg-
kérdezni, hogy hogy szolgál nagybec§ri
egészséged és mil3ren volt az$szakal
nyugodalmad ?'

_ .L,leúinusl Jó_t ár'jÓ, A jcimedet 
majd

felirjuk és értesitést küldünk l 1tnt. Rat
rabszolga melléje áll, beíosjá,h a szá,ját és
h,iaiszik. A ruásod.ikhoz) És-ie kedves-fiam?

Il. Kliens: Az én lredves fiam itt;ál}
mellettem (ElQretolja.) Épen őt akartam
bemutatni ne{ied. Nagyon- tehetséges gye.,
rek, mindig verseket-ir, a latint Útaljá-es
költő akar lenni. Mondtam, menjen válami,
rendes pályára, de ném birok vele !

' Libettanú5; Gyere ide fiacskám. (A lin
előre:lép.). . ,, Mondd meg nekem hány
lába van a récének ?

A ífu: Négy !
Libettinus; Nagyon értelmes fiucskának

látszik, mert két récének csakugyan négy
lába van. Majd gondom lesz ra,-á cimeOét
felirom, mal'd értesitést küldök. (Int.,A rab-
szolgák beíosjdk a száiukat és kiuiszik. Li.-
bertinus utánuk szól,) Adjatok neki krumpli_
cukrot. (A harruad,ikhoz.) Es te édes fiam },

III. Kliens: En kérlek három §ajtóhibát
találtam a legutolsó Eclogádban ! Mit szólsz
hozzá?

Libefiinusl A cimedet felirom, matd ér:
tesitést küIdök. (Int. Eluiszik.')

IV. Klíens : (Elöre furakodih) Excellenciás.
uram én egy nagyszerü alkalmi vételt
aiánlok. Most érkezett egy vagon vadonat
új prir_na dugóhuzóm Alexandriából. Olyan
áru excellenciás üraffi; ,de olyan áru'. ..
(I:ibertiuus int, uiszik.)

V. Kliens: (Kabáí néIkül,) En kéremalás"
§an egy szegény hajótörött vagyok, most,
u§ztam ki a vizböl .. .

Libettinas: Derék gyerek vagy. A cime-
det felirom, majd értesitést küldök | (Iuí.
Elri,szib.) (A lnaradéhhoz) Tinektek is mind
értesitési kü]dök. (A rabszolgáh luind, eL
uiszik.) (Libertinus rywjlózhod.iÉ) Mondha-
tom, elég íárasztő a népszerüség, de hát
mit csináljunk. Az excellenciás ur mindjárt
itt lesz és költeni íog, az excellenciás rlr
versirás közben szereti a madarak csicsei-
gését. Rendben van a csicsergés ? Főpróba l
(A rabszolgák körbeu állnak és a Liberlinus
t aklusu er és ér e füttllk o n c ertet kez d.euek.)

Libettinusl Rendben van, csak Cinke úr
egy kissé jobban trillázzon. Ne féltse úgy
a tüdejét ! (,Touábbi, próba,)

I. Rabszolga: Jön az excellenciás úr !
Llbettings: Oszolni l Mindenki tudja a

helyét ! (Rabszolgák szélosztanak. Kis cseu,d,,
Belép Vergilius,) (Folytatjuk)
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Noszlopy Aba Tibamér és Donátt Donát
,Ez a a7 f öíditnk' cia,.ü háromfelvonásog
,éoetes-, zegéc csetkéaszilnaüve mátclrrs 17, 18. és
l9-én d. g. 3 óra&or a Városi Sziníázbaa szidté-
kcúL. A íőbb s?etepeket a Várogí ég Ncmzctl
Ezilo,h^. aívészel alaLitiák. - Székely Fetk6 eze,.

gély aerckúít esetkészíl{í virzontagsága7t ég sze-
tencsés megoeneLúlését orrtalia be ez a keővea
,zenéii3 etedeíi csetkéazőatali, meíy te(e van őalla!;
htínoros, Lacagtató és mcgható ieíeneteLkeí. Cser_
tésaelnkaek Éülőnósen ílgyela,ébe airnliuk az elő-
,adágokat. Jegyeket,a csepatok aa I. ketüíet h7va-
-talában, (IY., YáczL-s, 67, ísz,) válthatoak. A cscr-
készek ez e|őadrson cscrLésztúbában ieleaieo,ek
,oeg.

A sátorkérdés iránt való nagy érdeklödés ki-
elégitésére közöljük, hogy mire e sorok napvilágot
látnak, az elsö örsi próbasátor már el is készült. A
sátorszakértök birálata s az előrelálható apróbb ja-
vitások megejtése után husvétra már - minden re-
mény §zerint - forgalomba kerüthetnek a kész sát-
rak. A §átorlapok v§z. még hamarabb. Itt emlitiük
meg, hogy a már közölt két tipuson kivül - ha
kelló számu igénybeielentés történik - még két ti-
pu§t ké§zittethetünk: a) a rende§, ugynevezett ,,ka-
tonai" tipu§ú §átoílapokat (kb; 50.000 K-val olcsóbb),
és az órsi sátort kisebbitett formában (kb. 400 000
,K-val o!csóbb). Végleges árakat csali néhány hét
mulva közölhetünk, de természetes, hogy az árak
az adott vi§zonyok között a legolcsóbbak lesznek.

Gazdasági bivatal.' Jegyek a cserLészoperetthez. Lapunk más
helyén közölt c§erkészoperett előadására - a nagy
érdeklődés miatt - iegyeket csak elóvételben lehét
kapni. Felhivjuk ennélfogva a csapatokat, hogy pon-
tos iegyigénylésüket (6, 8 és L2 ezer koronái hely-
árak) legkésőbb rnárcius lO-ig jelentsék be a kerü-
Ieti T. H.-nak. Jegyeket ugyanott március t5-éig
átvehetik.

Szekszárcl. A 40..sz .Szekszárd. Cserkészek.
iubileuma. A hosszu országuton egy cserkészcsapat
vonul vig nótaszóval, é|én a liliomos iö|d zászlóval.
Amint a kilométerköhöz érnek, a parancsnok meg.
állitja a csapatot, oszoijt vezényel és leül az ut szé-
lére. Cserkészei melléje telepednek és lesik szavait:

- Nézzetek csak vi§szafelé, arra az ltra, ame-
lyen idáig elértünk. Ott, a láthatár szélén csaknem
ködbe vész annak a tiz cserkésznek az alakja, akik
felvették feiükre a nagykarimáju cserkészkalapet és
szivük fö|é tüzték a liliomot. Azok az uttörök - a
nSzekszárdi Cserkészek' - l9l3. március 9-én
megindultak anehéz uton, ahol a guny és ellenszenv
'tövisei megtépték ruhájukat, de ők tántoriihatatlanul
kilartottakl Késöbb megsokasodtak, megerősödtek,
de kitört a vésze§ háboiu s soraik mindinkább gyé-
rebbek lettek. 19ll3-ban ismét tnegszaporodott a csa-
pat létszáma, amely hatalnras iramban haladt ezen
.az vton előre. De az alapitókból mindinkább keve-

sebbet taláIunk a csapalban. Abay Béla Triesz
mellett alus§za örök álmát a katonalemető susogó
lombjainak árnyékában, Kayos Károlynak pedig
nyoma veszett az oíosz harctiren. l l évi parancs-
nokság ulán nem rég tért el Eri Emit utja a mien.
kétől. Most pedlg, - amint l,áthatjálok, - "meg:fogyva bár, de löíve nem . . .' eléikeztünk ehbez
a kilométerköhöz, amely azt, jelenti számúnkra,
hogy eltelt a csapat életében 12 év és,nro§t belép-
tünk a 13.-ba.

Most pedíg nézzetek előre, abba az irányba,.
ameríe utunkat folytatrrunk kell. Látjatoh, hógy mi_
lyen göröngyös a2 ut, milyen soi< a hegy, völgy,
akadá}y, tövis ? De ime, nézzetek,csak] a távolb'a !'

A haragoszöld fe;,yöerdökön tut, a fehér havasok
felelt, a Kárpát ormán ott fénylik az apo§toli
kereszt !

Ez a mi §zent célunk l' ,,Szekszárdi Cserkészek'''! - Utánam indulj'!
Tatí. Január hó 28 án kettős életmentés törlént

Tatán, Oróf Esterházy taván , korcsolyáaott néhány
diák. A jég már nagyon oIvadozó állapotban,.volt és,
a tó közepén egy gimnazi§ta alatt beszakaCt. Ennek
segilségéie sieiétt*diáktársa, ki szintén barátia sor-
sára iutott. A veszélyt észrevette Röncey .Gyula a
tataí kegyesrendi fógimnázium l46. ,Révar1 cserkósz-
csapat segédtiszlje. Elete kockáztatásával, nehéz
körülmények közöLl egy uszó jégttibltin barátjaihoz
jutott, kik már a halállal küzdöttek. Az utolsó pitla-
natban érkezett a megmentö. Nehezen és sok baj-
ial az uszó iégtáblára vonta barátjait és igy §zeren.
csé§en paíra jutottak.

Nagykanizsa. Február 15-én tartotta szini-
elöadásos estélyét a keí, munkásiíjak §zgn1 7dg216
csapata. Elöadták nagy sikerrel Radványi Kálmán
,A gelencei fényielek" c. darabját. Parancgnok:
Eorudlh József. Utána tánc volt.

Kiskunhalas. A 289. sz. -Bocskav' cserkész.
csapat résztvett február 7-én és 8-án á református
egyház harangszentelési ünnepélyén. A csapatot
meglátogatta Ilnre Sándor nyugalmazotl álIam.
titkár és Zsinka Ferenc dr. O. I. B. tas is és
a látottak felett megelégedésüket fejezték ki: llo§t
készülünk Jamboree matinénkra, melyet március
28-án tartunk meg.

Ujpest. Az ujpesli 33. sz. csapat munkanélr<üli
iparos cserkészei számára asztalos üzemet rende-
zett be. Rendkivül olcsón szállit tábori székeket.
tábori asztalokaí, tábori kis ládákat, cövekeket stb.
Cim: Ujpest, Mezó-u. 26.

Budapest. A. 260. sz, Hajnal csapat Bethlen
Oábor és Gábor Aron rajai a nyári táborozás javára
lebtuár 22-én c§elk4sze§télyt rendeztek a fasori
ref, egyház tanácstermében, 

-

Ailomány, Benedek Béla borsodnádasdi cser-
készparancsnok a Magyar Cserkész céljaira g0 000
koronát adományozott.

Budapest. A l20, sz, Magyar Robinsonok csa-
pata márc. I-én zász!őavató ünnepélyt rendezett.

A illagyar Sportakadémia ., február 22-én
tartotta tiínepéIye§ teljes úlését. Öíensége |ózseJ
Eerenc kir. herceg oSport és Militarizmus" cimen
tartott nagyhatásu felolvasást.

A 64. Szt Asztrik (soproni bencés gimn ) cs:
cs. félévi életének fontosabb mozzanatai: Jun. 29_.
iut. 30_ig Kissitkén táborozt,.rnk. Szeptemberben
íolynak a próbázások, az őrsvezelőí taníolyam és a
könyvkötészet. Dec. 5-6-án éjieli gyakorlat volt,
2l.én családias jellegü karácsonyestét rendeztünk.
Január 4.én Wilz Béla dr. orsz. elnök úr lálogatása
alkaImával rögtönzött ünnepéIyt rendezlünk liszte.
letére. Számünk a l3, jelölttel együlr 38. Dr. Hor-
váth Detre parancsnokunkat Csigó József s. tiszt
tárnogat ja munkájában.



_ 
Az erdó vil4ga cimen Novácsik Dezső erdó_

mérnök tollából ,5 lves, 12 szép képpel . ellátott
könyv |elent meg. Az erdó életét'ismeit'eti és cser-
ké§_zeknek ajánlható. Kapható 3 korona alapárért a
§zéchenyi könyvkereskedésben (Rákóczi ut). .

Oad. Az ózdi 248. Vas cgerkészcsapat f. hó 8;án
rendezte tisztáir cserkészdarabokból álio nűkedve-löi előadását az Olvasó-egylet.székházában. A dét-utáni elöadáson ai tOOÖ: enitíert befogadó termet
zsufolásig, megtöItötte a közönség, az Östi elöadás
már kevésbé volt látogatott. §zinre került: .A cser-
*e§?, ah9l tud, segít," ,Feltámadunk. és ,,A cigá-
ny9F a táborban.' Szerepelt a kiscserkészek k]ét.
szólamú énekkara, a cserkészek háromszólamu da-
|9lta| 1a.t.a_t< 

elő, az öregcserkészek pedig .Az egyet-
ten kabát' c. vigjátékot mutatták be. nz elöioást
9cy 90 cserkész által alkotott élökép-gula fejezte
be. A l4 számból álló müsoron a csdrk?szet tildá-
suk és alakitások legjavát. adták.
* A tatai ke5yesrenili fógimnáztum 146.

.ttévai( csapata nagy mii§oros étöadást rendezett
ü|onc avatá§sal egybekötve. Mo§t volt a nvolcadik
nagy ujoncavatás. Tizenhat cserkész tett Íosadat-
mat. Az. ünnepély nagyon szépen sikerüIt és "maga.
§an szárnyaló volt az avató Dr, Radvdnvi Titűsz
caapatti§zt beszéde. Az ünnepély tekintélvél növelte
herceg Esterhdzy Pril jelenléie.

. §óbánya. A Kőbányai Sasok cs. cs. elsösorban
s,ajál c§erké§zei részéré műszaki tanfolvamot ren.
.tlez, melyben a fa és íém házi megmunkálását. kóz-
szülrgégleti cikkek és iátékok elöíttitását, valámint
tábori szükségletek elliészitését saiátiiiák'el a részt-
vevök, K,ilön-kiképzés a loinbfúrészeíben. A tanfo-
lyamra más csapatbeli cserkésztestvéreink is ielent.
Fg-1hetnek._A tanfolyam ttijtalan, Erdeklödni lóhet a
11o_94nyai §asok otthonában, X, Szt. László tér 3l
(köbányai plébánia) minden'nap d. u. 5-7-ig,
, .Vác. Nemrég felbukkrnt Vácon egy fiatalember,

aki cserké§zjelvénnyel syüitött. A füige váci cser-
x.e§zelr lelkeresték _ hátha lehet segiteni neki. Ki-
tü.nt azonban, hogy nem azonos azZal, akinek ma-
gát nevezi. Az ügyes cserkeszek jelentést tettek -parancsnok, rendór, elfoeták és kiderült. hosv -svindler. A szerencséllen -meptévelvedettöl' eIÍéttet
a 2286J0 tglolu ,árva.-péázt, étitettet 2 napra
iogtalan gyüjtésért, 2 naprá cser'keszielvény ioslilan
viseléséért. Egészségére. Kitünt az is, hógf á szél-
hámzs kicsapott diák.

Szeged. Az állami fóreáliskola Petneházv csa-
ata kitünöen §ikerüIt ünnepélyt rendezett fébruár

Budapest..A Regnunr -Marianum Daru cserkész
c§apata t9.2_5..9vi február hó t5. ée 22-én farsang,
c§erkész elóadást rendézett. A ll számból.álló mü-
goron nem kevesebb, rnint öt egyfelvonásos §zerepdlt-

Il. KERÜIJET.
Borsodnádasd. A l03, R. M. S. T. csapat febr.

|5-én az Olvasóegylet szinháztermében'íarsangi
mulat§ágot rendezetl, melyen a szülók, sok érdeí-
lódó cserkészbarát, az ózÁt 22-es és 248-as csapa_
tok c§erké§zei, söt miskolci vendégek is ré§zt vet_
tek. |z ünnepségen Fa,ragó Ede oisz. ügyv. elnök
mondott píotógu§t. A farsangoló 1{_3.as cserkészeka Gyomlay-Dohnányi: Magyar-Jövő himnuszávat
nyitották meg a müöort, majci indulójukat énekel-
ték, melyet Erdődi Elek irt és Szlatináy L. Sándor
ö,sszhangositott. Három cserkész-darab szerepelt,
Harangi: Modern c§eíké§ztábor, egy házi szérze-
mény: Tábortüz mellett és Benedek itéla csapatpa.
ranc§nok négy jelenetből álló cserkészképé; Ha
majd mindnyáian cserkészek leszünk. . . Ez-utóbbi-
nak erösen irredenta s az utóbbi évtized eseménveit
ö§szefoglaló tartalma valósálgal m€glogta a halftá-
tóságot,- Itl. KERÜtET

Cserkészfilm. A kerület január hóra lekötöJte
a csetkészfilmet, hogy a kerület minden cserkész-
v_árosában bemutathássák. Sopronban 9 és t0_én,
Körmenden ,l3-án, Kószegen l4-én. Sárváron l5.én.
Czelldömölkön l6-án, §zombathélyen 18. t9. éó
20 án (lt elöadás), Szentgotthárdon 2l-én és Za|a-
eger§zegen 26.án került bemutatásra. Az elöadáso_
kon fökép az ifjuság volt képviselie, A film febru.
árbarr Magyaróváron, Nagykanizsán és Tapolczán
játszik.

. ö_t {v. A nyugatmagyarországi cserkészmozga.
lom f. évvel le§z öt éves J92J-ban inditotta meg a
Ny. Cs Sz. a propagandát acsapatok szervezés5ie.
mely c§akhamar 25 csapatot eredményezett. Azöta
a kerület a lehetó legiobb munkát végezte.

.. lnnen-onna_!. Január 26-án kerületi l. B. gyü.
lés volt. - Az 53. Jurisich csapatnál február 8_án
fogadalomtnal egybekötött cserkészünnepély volt. A
c§apat kebelében megalakult a kőszegi ifjumunkás
raj, amely késóbb önálló csapattá lesz. - Az 52.
Attila csapatnál Oroszlány Endre, a 48. Rákóczi
c§apatnál Farkas Ferenc megkezdték cserkésztiszti
müködésüket.

V. KERÜLET.
A békéscsabat 184. ,Csabag csapat Pápa.

teszér (Veszprém m ) közelében ütötte íöl eziitei
táborát' Enn-ek sikerét főleg annak köszönheljük,
hogy a közönség ezuttal is megértö szeretettel -ka_

rolta fel ügyünket. Itthon rendes csapatmunkát foly_
tatunk és ujoncokkal felfrissitett csapatunk szorgal-
masan készül évenként m€gtaított nagy cserkész_
kiállitására. Asztalos és cipészmühelyeinkben,
melyeknek munkáját képzett mesterek irányitiák -állandóan folyik a munka.

_ Szegeil. Február l8-án Albrecht királyi herceg
fogadtatásán Dr, Mayer Márton kerületi ü" elnök
vezetésével a következö csapatok vonu}tak ki: 82,
sz. Ztinyi, l83. sz. Kinizsi, 20l. sz. Szent László,
550. sz. Sziráky, Petneházy és Eötvös. lg-én a Vö-
röskeregzt diszelöadásán három cserkészszám közíil
a l8lJ. sz. Kinizsi c§apat mutatványai keltettek
feltünést.

A l83. sz. ,,Kinizsi'cserkészcsapat l5-én tar-
tott ünnepélyén valamennyi progranrmDont közül a
csapat multévi táborának vig cserkészdalai érték el
a legnagyobb sikert.

Kladja l A Magyat Cserkészszívetség Kla,őóvállaíata
Nyomta l Fútct és Tfusa &ó+yvnyomdáia

Budapcrt, VíIl Akícíe.útceI3. TcL |ózaeí l06-20

l5-én. Ott volt Faragó Ede órsz. üevvezetö elnök' és 9vőrffl, .István dri, egyetemi tafrár, a szegedi
c§erké§zkerület uj elnökeiÓ. Firnás osl,,<ár dr.-fó-
reáliskotai tanárnak, a petneházy cserkészek Darancs.
nokának megkapó beszéde a Petneházv csérkészek
lelkes hitvallá§a volt. Deli Jolánka, \Úerner Antal,
Pleplár Károly, Babiczky Edé, Kimerth lános. Grésá
Béla, a Renye _testvérek, Moldován Józséf és Exterde
Tibor szerepeltek még. A csapatnaik most 24 tagia
van és az erös fellendt-ilés utján van.
__ é 82, sz.. Zrinyl csapainal< (szegedi piarista
főgimnázium) télitáóora BÚdapesten xeÖsztiit a Do-
bogókőre vezetett. Költségeink, mindent beleszámitva
személyenkint l 10.000 K.-ra rugtak. Három napig
voltunk odafönt állandó ködben. Ellátogattunk á
Hoffm,ann gunJhóhoz, Dömösön misét hall§attunk és
megnéztük a Dunát. Ródliztunk, hóc;atáztűnk, zuz-
rnarából teát föztünk. Esténkint énekeltünk és me-
§éltünk. Elmult a három nap, nehéz volt a buc§u-
zás a ,pipázó Pilistőlr és a z|Jzmarás erdőtól. 30-án
cspmagoltunk, mé8 egy tisztelgés a menedékház
elött és megindultunk haza. Eltünt lassan a zuzma-
rás hegyek íehér csillogása, visszaérkeztünk a dü-
börgö nagyvárosba. Olyan furcsa a siető város a
nyugalmas tábori napok után!



80 MAGYAR.. C§ERKESZ

Meghivót, levélpapirost, levél,
boritékot, finom névjegyeket
stb. .izléses kiállitásba; -liészit

PÁPAI ERNŐ
MÚINTÉZETE.
Budapest, VI., Szerecsen,utca
65. szám, a Liszt Ferenc,tér
sarkán..Telefon l27 -.05. szám '-JAV|TÁ§OK :

Első. magyar , hangszergyár;,

szaksierü

Stowasser.,
cserkészcsapetok szállilója.

Budape§t, l l r: Lánchld.u. É
Hnl 0szt hsr.etisme.rt pcJo b!'grártmányok.

HuBoK legjobb rnin6re .

i]íHH Tj"il§:f:: *:i;, s átrahát
" Feszitóköíelek; szalmaz§ákOk álIandóan ,

," tahlálon. Elsörendü vizmenles ponuvák' :

:: elönuös ltölcsöndli melletí. ii.,):
Vídéki megrendelésekeí poníosan eszhözlbh.

[FJ.]r,ÁszrÓ GYULA;:
Budapest, V. Nádor-u. 20. 160-82, ló3.16,

M egh ivás, .fuH§,,J*i"J""g;l,""-É,"',"5iÉ;s*ijíE?""i,u'fái" ?ái,:"#"ú""'aa ts"".'-t:
§zek T_ermelő és Éríékesííő §zövéíkezeíe 1925. máiciu3 hő 7-én af +r. 6 órahor a budapesíi

§lHa?f",J§:'Táffli,Tl,:Ti[:, 1924. évi ren 4.". 
'_kö._zEY..űt ést

táii,--*étvö-aí;á:őÉ'";'ái"péiátatvok 24. §-a éríelmében meghivaínak. - Ha a közgyülés.a
megielenő íagok céekéIy száÁa miaíl ha(ározaíhépíelen lenne. ugY a !ö_zgYülés 192.5. mfucitts
14.éÁ 7og me§taríaíni, áely (ekintet nélhül a íagoÉ száitáta, haíátozalhépes lesz,

NAPlREND:
l. Mulí évi űzleíeredméngről szóló ielen{ések íár- , 4. íiszla jÖVedelemr6l Való rendelhezés.

g9a_lása_. 5, Az igazgaíőság kiegésziíése. :

2. Zárszámadások megvizsgálása és a felmenívény 6. relüáyeúrizoítság választása. :megadása.
}. Mérleg megállapiíása 7. Netaláni inditványok.

,1924, évi clecember 3|.én'a {agott száma 4217, üzleírészeiknek száma pedrg 1n49 VolÍ. Az éV folVanán belé-
peíí (55 íag 8728 iizletrésszcl,,kílépeít - íag - üzletrésszel.- A rötii'gveiouiióiisas-':áitát' rnegviis-gálí-&i mérteg a bolíhelyiségben kifűggeszteíeít és bárhi áital megíe-
kiníheíó,

Kelí Budapest, 1925, ianlát hó 3í.én. Az igazgatóság.

Fiúk ! Leányolí !
A sápadí arcba véií; a Lágy izmokba
etőí, a csonfohra husí ad a cX

szent István

},( alálahivon8í
Kaphaíó: Gyógyszeúátakban,, drogeriáhban és íobb csemege,

+
I

i
l
l

I
;

I
i

kereskedésekben.



Tájékozl,ató áiak:
l. Cuí<or kristály kocka vagy

por a legolcsóbb napi áron
2. Kávé nagyszemű különleges 130.000

i| rr. szt. lstván gyér^"ktáp"z"i 25.000 | zt, s^itíetek,
|| t2, Maggi húsleves 16.000 l Bioami valódi --- 110.000
J| 13 Maccatoní tojásos vékony --- 20.000 l Trrppista Staufer --- 54.000
|| 1+. Rizskeményitő 30 000 | noquifort -_- 84.000
|| 15. Hangya háziszappan --- 20,000 l n.;nthali valódi --- 120.000

ll'5.'"lEto1ai'kivá1őfinomlkg.4q.099|zz,cognu"'l'o.]j=*-]T."-.50:öimll b) patadic.som --- --- l ,, 17.099 | zs. ná 1 liter --- 36.000ll c-)_Batacklekvát _. ___'is ,, 2?.099l-- -,,*J;;;;." 
eredeti ___ ___ l10.000

|| 16. Mustár Mocnik-féIe nagy üv. 8.000 | z+. tkaraÍ'r'*'
|| tl, Fazelék konzetvek: I Hangya tikőr l lit. 96.000
|| Borsó aprószemü 34.000 | Zwack , ___ l , 130.000
il _ .,,. . kőzépszemi 28.000 | Braun I t ;; 120,000
!| Z_öldbab 28 q00 | Gschwindt likőr -__ 1 '; B5.0O0

|l Snarsa___ 80000 | ZS, Pezsgó Törley Transylvaniá IO0.0OO

ll llaínÍ<at kőtelezettség néíí<tiI, csupán tájékoztatás végett kazaljiik.
ll
i: fiF -4.z ár'alrlra,rr a. forga,lrni.a<ló trennfos.laltat_ik ! &

,, Boon ___ 52.000 l

,, Korff 52.000 | 2O. Halak:|--,------,
8. Csoí<oládéSzerencsi ésDréher 65.000 | Ostseehering tejes --- l drb 10,000
9. Tea Császárkeverék ___ 200.000 l angoJna --- --- l ks. 150.000

o Mandarin ___ 160.000 | Rat v, 36.000
Souchong ___ 120.000 | Szardinía francia 'ls 25,000,, Uvqvrrvll6 -__ l -v.vvv l "^*, *.,,._ .. *.:".*. 

_ 
, 
: , ::,Y""l0. Rizs olasz fényes ___ 13.000 l " portugál 1/; 12.500

l8, Húskonzewek:
Májpástétom 15,000
Sonkapástétom ___ 15.000
Rajnai kolbász káposztával 28,000
Borjugulyás 25.000
Sertésgulyás --_ 25.000

l 9 . D éligy Bm olcs í<tilo nlffiEkffi,ffi
karlsbadi kétszersült 10.000

ki-ff.. -i,ffi
kg. 60.000
--- 35.000

lilnuynr 8rurfiígrufi Trrffiglú í§ §l
A lllagyar C§erké§z§zöveúség lriva,úalos szálüúója.

Telefonszámok: Központi iroda és 2.sz. fióküzlet: Teréz 136-34, - 1. sz. fiók-
üzlet; József 151-83. - Postatakarékcsekkszámla: 47827.

§ Leveleket ég rendeléseket kérjúk Il., Corvln.tér 7. szám alá.sl6,ezni. %4
A N,IAGYAR CSERKESZEK TERMffLŐ Bs BnrBrestrŐ SZÖVETKE zirr

nagy forgalmának kÖnnyebb és gyorsabb lebonyolitása végett lg25. január no t-etata következőkép rendezkedeit be : -)r!

7, sz.
eladása (csapatok kedvezményes felsze-

áruk nagybani eladása és vidéki rende-

üugífigffiíufrríílruuiíf,

1. Központi iroda és raktár: II., Corvin.tér
2, Csetkészruházati és sportcikkek nagybani

relése) : lI., Corvin.tét 7.
3. Füszer-, gyarmat., háztartási és csernegé

lések intézése; II., Corvin.tér 7.
4. Cs.erkész- és sportcikkek, továbbá fiszer, cs€mege, gyarmatárú, háztartási cikkek,

Yil"Tjlt tea,.rum, bor és likőr különlegességek-kiűnybeni árusitóhelye: l. sz.fiók IV, Váci-utca 46. Tel.: József 151-83,-2, sz. fióli il, Corvin_ter i. Tetóron:
Teréz 136-34.

,, igen finom

" középfinom ___

3. Pöfköltkávé küiönt.
,, elsőrendü

4, Ftanckkávé ___ 1

5. Kneip malátakávé _-__ 1

6. Szt István malátakáyé l
7. Cacao Bensdorp ___

l00.000

ű

76.000
100.000
90 000
24.000

,, 24.000
,, 24.o0o

48,000

T easűtemény Koestlin-féle
váló finom ___ I

koestlin caces

forga,lrnia<ló berrnfogla.ltatitrr t at
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llalym 8nilhgsffilt Tnrmnlfi m ÍrÍín§ilfr §ffi|lfih0Mü
IV. Váci-utca 46.
Tel. Józsel 151-83

Budapeét,
Postatakarókpénztári c§ekk gzánla : 47827

II, Corvin -t;ér" 7 ,
Telefon t36-34

Központi troOa Os áruraktár: tt., Corvin -lér 7.Bendeléseket ós leveleket kbrjük ide cimezni.

Ariégyzék.
.*_

Vidéki szállitásokat vagy nagyobb személyes rendelóseket ll. Corvindér 7. szám alatt a Központi árurak-
tárunktól eszközöljük.,

kor.
Oserkészing (khaki vastag ,:

téli flanelből 28. szám - ___ 120.000
29, számtől 42. számig szá-
rnonként 250O koronával drágább.

Köpper khaki métere 30-35-40.000
Cserkészkalap 80-120-140.000
Tiszti kalap --- 150000
Nyatlr<endő zöld szegett ___ 14,000

Sip 5-B .9-25.000
Sipzsinór, (nyakbaakaszthatő) 8000

D ,, fehér 8000
Bot (10 drb vételnél l5000) t8,000
Tiszti bot (vastag, szöges véggel) 1 4:- 1 8.000
Kötött lábszár:lédő 65 000

Nyakkendő kárika --- 8000
Tiszti kalapszij (kiváló finom) ___ 27.000
§rsvezetői kalZlpszij (" o ) --_ 25.000
Cserkészkalapszij ( ), n )___ 21.000
Viharszij 14.000
Cserkészkés . __- 6-8-16-28-80.000
Kanál.villa (összecsukható) nikelez. 10.000
Cipő (legfin. anyagból) íekete,- 

35 -37 . szám --- _-- 400.000
38_40. t ___ ___ 420.000
41_45 , ___ ___ 440.000

Cserkésznadrág
vászonból 90-120-l40-160,000

Yadászvászon 1 méter 90.000
Bakancs (sárga) 35-37. sz. 360-400,000", , 38-40." 420.000

: , r 41_4ő,. ,, 440.000
T.iszti p.aszomány (arany) métere 24.000
Paszomány (vörös) métere 12.000
Hátizsák |20-2W-320.000
Iskola. táska rendkivüli ár ___ 30.000

csbrkészliszti tuháI méríék szerinl kedve

, kor.
Sujtes (előirásos, zöldes barna)

Leánycserkész ruhaanyag m._ 50.000
, nyakkendó 14-20.000
,, siPzsinór --- 8.000

Kalap -__ 90-120.000

Számok 2000
Termosz (félliteres) 50.000

,, (egy literes, nikkelezett) lB0.000
Aluminium áruk :
Lapos ivópohár fogóval
.. u ,, fdgó nélkül
Osszecsukható pohár
,Record" főző két edénnyel
'Iábori főző álvánnyal
Utazó főző llz literes
Zsebfőző l,/, literes
Kulacs huzatta| ___

Tojástartó
Mély tányér
konvhabösre
Aluminiumcsajka
Szappantartő ___

,,

l5.000
l3.CI00

9000 - 12 000
--_ l30.000
___ 200.000

60.000

___ l00.000
7000

30.000
14 000
50,@0

l2- 16.000
l0-i3.000

lajaskenyértartó 30.000
Elelmiszerdob;oz ___ ___ 100.000
Csavarmenetes dob.oz 12 - 1 4- 16 - 22,000
V3jtartó üveg betéttel 30-40 50:000
Vjilamos zseblám pák (zsebáccumuiátorral)
lzz.ő 4800

Zsebakumulator (töltve) 24000
Gyapju pokróc nagy ___ _-_ 320.000

n , kisób '-250.0Ö0Szalmazsák ___ 7S.0ö0-96.000
ző lelléíelek meIIeIí részleíre is száIlttunk.

Fir.rr,ralarn Eüszer, gyarmaí- és csemege áruhaí, valaminí likör, rum, íea, Óognac1 rtl/t,rvrrrr és"az ósszes házlatíási cikheheí igen előnyós árban vídéhre ís száiliiunx,
E teklntetben cserkésztestvérelnk támogatását kérjük.

Árainkban a forgalmiadó benfoglattatik.

ásupán íáiékoztaíás végeíí közöliüh,. 
:t--

- Frát§ ér Társ*. T6l6ion:


